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BUNDAN yaklaşık 10 yıl önce, henüz 
elektrikli araçlar konusunda bu kadar 
radikal değişim ve dönüşüm yaşan-
mazken, Fransız Renault, İsrailli Better 
Place şirketiyle pil değiştirme sistemi 
geliştirmişti. O dönem biri Bursalı Flu-
ence olmak üzere ürettiği elektrikli 
otomobillerde, pilleri kiralayan ve bu 
sistemle değiştiren şirket ancak zamana 
yenik düşmüştü. Çünkü elektrikli araç 
talebi bugünkü kadar hızlı değildi. Za-
ten 2013 yılında Better Place şirketi de 
iflas edince, bu sistem raftan kalkmıştı.

TEK TUŞLA 4.5 DAKİKA
Aradan geçen 10 sene içinde elektrik-

li araç dönüşümü hızlanınca, firmalar 
da hızlı şarja alternatif yeni sistemler 
geliştirmeye başladı. Bu sistemlerin 
başında da Renault’un 10 yıl önceki 
modeli geliyor. Önce Çinli elektrik oto-

mobil üreticileri NIO, ikinci nesil pil 
değiştirme istasyonlarını tanıttı. Günde 
312 adede kadar pil değişimi yapılabi-
len bu tam otomatik istasyonlarda, tek 
tuşla boş batarya 4.5 dakikada dolusuy-
la değiştiriliyor.

HIZLI DOLDURAN KAZANIR
NIO’dan sonra Çinli Aiways de elekt-

rikli modelleri için pil değiştirme is-
tasyonları kuracağını açıkladı. 3 yılda 
Çin’in 17 şehrinde 200 istasyon kurma-
yı planlayan Aiways, bu istasyonlarda 
3 dakikada pili değiştireceğini aktardı. 
Bu arada bu sistemin mimarı Renault 
da, önümüzdeki günlerde bu konuda 
yeniden çalışmalara başlayacaklarını 
açıkladı. Yani anlayacağınız, her marka 
elektrikli otomobil geliştirirken, artık 
rekabet modellerden çok kimin daha 
hızlı pilleri dolduracağında.

PİLLERİ EN HIZLI DOLDURAN KAZANACAK

Devletin 331 milyar TL’lik vergi gelirinin yüzde 15’i otomotivden

OH! OHH! SUYUNDAN DA KOY!
ÖTV, KDV, MTV, harçlar, damga ve gümrük vergisi derken, devletin oto-
motiv sektöründen tahsis ettiği gelirlerin toplam vergi geliri içindeki 

payı %15’i buluyor. Yani ilk 4 ayda toplam 331 milyar TL’lik vergi geliri-
nin yaklaşık 50 milyar TL’si tekerlekli vergi dairesinden toplanmış. 

GEÇEN hafta açıklanan nisan ayı büt-
çe gerçekleşmelerinin ardından, sosyal 
medyada otomotiv sektörü için, “Altın 
yumurtlayan tavuk” benzetmesi yap-
tım. Çünkü devletin vergi gelirleri içinde 
ÖTV’nin (dolaylı vergi) payı yüzde 20 
seviyesinde yer alırken, ÖTV’nin içinde 
motorlu taşıtlar yani otomotiv sektörü-
nün payı ise yüzde 31’i geçerek zirveye 
çıktı. Otomotiv sektöründen toplanan 
ÖTV ilk 4 ay sonunda yüzde 212 artarak 
20 milyar TL’yi aşarken, tütün mamulleri 
ikinci, akaryakıt ve doğalgazdan topla-
nan ÖTV ise üçüncü sırada yer aldı.

TEKERLEKLİ VERGİ DAİRESİ
Yani sadece ÖTV bile otomotiv sektö-

rünün nasıl önemli bir gelir kapısı oldu-
ğunu gösteriyor. Ama iş tabi ki bununla 
kalmıyor. Bunun üzerine %18 KDV, yılda 
iki kez toplanan MTV (Motorlu Taşıtlar 
Vergisi) de eklemek lazım. Bitiyor mu 
hayır, damga vergisi, harçlar ve gümrük 
vergilerini de unutmamak lazım. Bugün 
Avrupa dışında birçok ülkeden gelen 
otomobiller için gümrük vergisi alıyoruz. 
Örneğin ABD’den yüzde 60, Japonya ve 
Çin’den yüzde 10 gibi. Yani vergi uzmanı 
dostum Dr. Ozan Bingöl’ün de dediği gibi 
otomotivi sektörü tam anlamıyla bir “Te-
kerlekli vergi dairesi.”

YÜZDE 13.5’LUK PAY
4 ay sonunda devlet otomotiv sektörün-

den 20 milyar 82 milyon TL ÖTV geliri 
elde ederken, yaklaşık 8.5 milyar TL de 
MTV’den gelmiş. Sadece bu iki kalemin 
bile hükümetin toplam vergi gelirleri 
içindeki payı yüzde 9’u buluyor. Bunu 
üzerine 7.5 milyar TL’lik KDV gelirini (Sa-
dece ÖTV gelirinin KDV’si bile 3.6 milyar 
TL) ve üstüne 10 milyar TL’lik de akar-
yakıttan alınan ÖTV’yi koyduğumuzda 4 
ay sonunda, otomotiv sektöründen elde 
edilen gelirin 46 milyar TL’yi aştığını 
görüyorsunuz. Buna harçlar, damga ve 
gümrük vergilerini eklediğimizde tutarın 
50 milyar TL’ye yaklaştığı anlaşılıyor. Bu 
da 4 ayda devletin elde ettiği 331 milyar 
TL’lik vergi gelirinin yaklaşık 15’inin oto-
motiv sektöründen tahsis edildiğini gös-
teriyor. Yani Türkiye’de toplanan her 100 
liralık verginin 15 TL’si tekerlekli vergi 
dairesinden…

Sonuç itibarıyla; “Oh! Ohh! Suyundan 
da koy” vaziyetleri.

ÜRETICININ KÂRI %5 DEVLETIN KÂRI %277 
TÜRKİYE’de yıllardır oto-

motiv sektöründeki yüksek 
ve karmaşık vergi sistemi 
tartışılıyor. Bildiğiniz gibi 
zaten yüzde 45 ile 220 ara-
sında çok yüksek oranlarda 
olan ÖTV uygulaması 4 sene 
önce bir de matraha dayalı 
(vergisiz araç fiyatı) kade-
melendirilerek daha da kar-

maşık oldu. Bunun üzerine 
yüzde 18 KDV’nin eklenmesi 
ve ardından her yıl 2 kez yine 
kademeli MTV’nin (Motorlu 
Taşıtlar Vergisi) alınması 
hem vatandaş hem de sektör 
için içinden çıkılmaz bir du-
rum yarattı. Bugün ÖTV+KDV 
eklendiğinde otomobillerin 
üzerindeki vergi yükü alır-

ken yüzde 71’den başlayıp 
277’e kadar çıkıyor. Yani 
otomotiv üreticileri yoğun 
rekabette yüzde 5 ila 10 ara-
sında kârlara zor ulaşırken, 
Türkiye’de devletin her bir 
otomobilden kârı minimum 
yüzde 71. Lüks araçlarda bu 
kâr %277’e kadar çıkıyor. 
Şaka değil gerçek…

· ÖTV
· KDV
· MTV (Yılda 2 kez, kullanırken)
· Gümrük Vergisi (AB dışı) 
· Damga Vergisi
· Harç 
· BSMV
Akaryakıt Vergisi (kullanırken)

Otomotivden 
hangi  
vergiler 
toplanıyor?

ACI GERÇEK ÖTV
EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, ilk 4 ayda 

hükümetin ÖTV gelirlerinin 2020 aynı dö-
neme göre yüzde 25,7 artarak 64,2 milyar 
TL’ye ulaştığını belirterek, “Tahsilatta açık 
ara lider motorlu taşıtlardan alınan ÖTV 
olurken, tütün ve alkolden alınan ÖTV›-
nin payı ise yüzde 7,3’e geriledi. Vatanda-

şın bütçesi ise açık vermeye devam ediyor. 
2021 Nisan ayında bütçe 16,9 milyar açık 

verirken, İlk 4 ay sonunda ise 5.8 
milyar fazla verdi. Dahilde alınan 
KDV yüzde 86,4 artış ile 37,9 mil-
yardan 70.8 milyara çıktı. Motor-
lu Taşıtlardan alınan ÖTV ‘nin 
payı ise yüzde 6’yı aştı” dedi.

Ferrari’nin süper spor hibrit otomobili SF90 
Strade’nin Türkiye’de matrah fiyatı (vergisiz) 
4.1 milyon TL. Tüm vergiler eklendiğinde anah-
tar teslim liste fiyatı 15 milyon TL’ye çıkıyor.

10.9 milyon TL’si vergi

Erol 
Şahin


